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Округи УНС Чикаго, Ню Йорку 
і Міннеаполі'су відбудуть 

організаційні наради 
Джерзі Ситі. - Як уже 

інформовано, цієї п'ятниці 
13 вересня, Округи УНСою
зу — Чикаго і Ню Иорк та 
в суботу, 14 вересня. Округа 
МїннеаПоліс відбудуть орга
нізаційні наради. В Чикаго 
наради відбудуться в домі 
Спортового Т-ва „Леви" при 
2363 В^ст Чикаго вулиці. 
Початок назначено на год. 
7 вечоре. В нарадах участь 
візьмуть головний предсід– 
вкх Йосип Лисогір, та голо
вні радн| Тарас Шпікула, 
д-р Мирон Куропась й інж. 
Анатолій Дорошенко. 
"̀  Й гійг Иорку наради від
будуться в залі домівки ,.Дні 
стра" при 117 — езеню „А", 
початок о год. 7 вечора. 
Кроні запрошених ВІДДІЛО
ВИХ урядовців та делегатів, 
участь в нарадах візьмуть 
д-р Іван Флнс — заступник 
головного предсідвюка, пані 
Марія Душник - заступни– 
ціг головного предсідника. 
Володимир Сохан — Голов
ний секретар, мгр. Уляна 
Дячук — головний касир, 
Степан Гавриш — головний 
організатор і мгр. Іван Вин
ник - головний контролер, 

Василь Орловський — об
ласний організатор. 

В суботу, 14-го вересня, о 
6-ій годині по полудні відбу
деться нарада в Міннеаполі– 
сі в залі УПЦеркви св. Ар– 
хнстрати Михаїла при 
505-ій вулиці. Головним про
мовцем під час тих нарад 
буде головний предсідник 
Йосип Лисогір. Наради в 
згаданих Округах заплано
вані в рямках осінньої юві
лейної кампанії УНС, яку 
розпочато від першого верес
ня ц. р. із завданням здобу
ти в цьому році 6.000 членів 
та дійти до рекордового чи
сла 90.000 членів в УНСо– 
юзі. 

КІЛЬКІСТЬ БЕЗРОБІТНИХ 
ЗРОСЛА ДО 5.4 ВІДСОТКА 

Вашингтон. — Департа
мент праці поінформував, 
що в кінці серпня ц. р. чис
ло безробітних зросло до 5,4 
відсотка всієї робочої сили 
ЗСА. Хоча цей зріст виносив 
тільки O.l?o, то все одно реч
ники Департаменту праці ви
явили струбованяя, бо про
тягом першої половини цьо
го року число безробітних 
держалося на 5.2 відсотках 

„Боргові зобов'язання" УНС викликають 
велике зацікавлення 

Джерзі Ситі. — 3 кінцем 
минулого тижня Головний 
Екзекутивний Комітет офі
ціально повідомив, що на 
рекомендацію Головної Кон
трольної Комісії та загалу 
членства він уповноважив 
свою допоміжну Корпорацію 
Віднови Міста, яка є фор
мальним" власником' ново-
збудованої 15-поверхової У– 
країнсьКої Будівлі УНСоюзу, 
випустила т. зв. Боргів! Зо
бов'язання (Promissory Note) 
на загальну суму вісім з по
ловино мільйона долярів, 
призначену на фінансування 
частині коштів будівлі по
зичками від членів УНС, за
мість позичок у банках. Вже 
з днем 1-го жовтня члени 
УНС зможуть набувати ці 
Боргові Зобов'язання УНС 
на кожну суму, починаючи 
від одної тисячі долярів. За 
ці! гарантовані УНСоюзом 
позички виплачуватиметься 
тям членам УНС, які набу
дуть Боргові Зобов'язання, 
по вісіи відсотків з тим, що 
від одної тисячі ці відсотки 
платнметься два рази річно, 
а від позичок понад одну ти
сячу ПІ відсотки виплачува
тиметься квартально, себто 
чотири рази річно. Боргові 
-– . , .v..1,'.1 І ” - і 

Зобов'язання випускається 
на п'ять років, хоча УНСоюз 
застерігає собі право відкли
кати їх евентуально раніше. 
Як згадано, виплату повної 
позичкової суми, як і відсот
ків, гарантує УНСоюз. 

Уже після першого пові
домлення про випуск цих 
Бортових Зобов'язань, вони 
викликали замітає зацікав
лення серед' членства УНСо
юзу, що мало свій відгомін 
також під.час організаційних 
нарад Окружних Комітетів 
УНС Нюарку, Перт Амбою, 
Пассейку і'Джерзі Ситі ми
нулої суботи, 7-го - вересня; 
про що вже була вістка в 
попередньому виданні ;,Сво
боди". Під час тих нарад, на 
яких окремо відзначено се
кретарку 25-го ̂ Відділу УНС 
пані Квітку Стецюк за най
кращі організаційні успіхи 
між всіма секрегаркями-ор– 
ганізаторками УНС в мину
лому році, багато запитів бу
ло, крім організаційних 
справ, також у справі цих 
Боргових Зобов'язань. Заці
кавлені цими Борговими Зо
бов'язаннями, які бажали б 
додаткових інформацію, мо
жуть звертатися, до Головної 
Канцелярії УНС в Джерзі 
Ситі. 

ПОМИЛУВАННЯ КОЛИШНЬОГО 
ПРЕЗИДЕНТА НТКООНА ВИКЛИКАЛО 

ГОСТРУ РЕАКЦІЮ 
Вашингтон. - Проголо

шення президентом Джерал– 
дом Фордом, що він надає 
колишньому президентові 
Ричардові Ніксонові повне і 
беззастережне помилування 
за всі проступки, чи можли
ві проступки, поповнені Р. 
Ніксоном під час його пре– 
зидеятури, викликало гост
ру реакцію з боку американ
ської публіки та законодав
ців! включно з рядом чіль
них республіканців. Речник 
Білого Дому заявив, що „ме
довий місяць" між президен
том Фордом і Конгресом 
правдоподібно вже закінчив
ся. Цей речник також зая
вив, що в неділю і понеділок, 
8-го та 9-го вересня, до Бі
лого Дому вплинуло багато 
телеграм і телефонів, велика 
більшість з яких негативно 
оцінювала рішення прези
дента Форда відносно поми
лування його попередника. 

Сам президент Форд, який 
в понеділок, 9-го вересня, 
промовляв у Піттсбургу на 
6-ій Міжнародній Конферен
ції для справ транспортації, 
мусів проходити попри ряди 
демонстрантів, які протесту
вали проти його рішення ви
гуками: ..Правосуддя одна
кове для всіх"., „Помилува
ти всіх, а не тільки Ніксо– 
яа". Деякі зазначували, що 
президент Форд не проголо
сив амнестії для дезертирів 
і втікачів від військової слу
жби, а помилував „злочинця 
Ніксона". Але в Піттсбургу 
було також багато демонст
рантів, які схвалювали рі
шення президента Форда 

Башто демократичних за

конодавців гостро скрнтнху– 
вали президента Форда за 
помилування Р. Ніксона. Се
натор Мейк Менсфілд, лідер 
Демократичної більшості в 
Сенаті, заявив, що спеціаль
ний прокуратор Леон Явор– 
ський повинен зігнорувати 
рішення Президента і все од
но покликати Рнчарда Нік
сона до судової відповідаль
ності! за спроби перешкоди
ти судочинству у Вотерґейт– 
ській справі Чільний демок
ратичний сенатор Роберт 
Бард із Західньої ВірджініІ 
сказав, що Президент, нада
ючи помилування своєму по
передникові, застосував ..по
двійний стандарт". Навіть 
деякі республіканські зако
нодавці, як сенатори Роберт 
Пеквуд із Орегону та Рн– 
чард ШваЙкер із Пенснль– 
венії твердили, що президент 
Форд не повинен був прого
лошувати помилування для 
Р. Ніксона Інші критики за
являли що Президент пови
нен був підождати аж до 
закінчення судового процесу 
над Р. НІксовом і щойно то
ді, після точного перегляду 
всіх фактів, міг бн проголо
сити, помилування, а не ро
бити цього в час коли Нік– 
сон ще навіть не був фор
мально 'обвинувачений. 

Проти надання беззастере
жного помилування для ко
лишнього президента Ніксо
на заявився також прокура
тор Филип Лаковара, один із 
помічників спеціяль н о г о 
прокуратора Яворського. ф. 
Лаковара, який є членом Ре
спубліканської партії, ска– 
ґіїітлпкження на Свр. 4-ULV 

ж 
Президент Форд заповГйаб перемогу 
над інфляцією перед 1976-им роком 

. ОРГАНІЗАЦІЙНА КАМПАНІЯ УНС 
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Кільк. Здо– 3до-
Ві дд. бутан буто 

серпня в 1974 

Округи стейту Ш 
і Мерплеи 

Філадельфія 38 
Піттобург 19 
Шамокян 20 
Аллентавн 12 
Валке Варі 9 
Скрентон 9 

Разом: 107 

Балтимор 9 

Округи стейту 1 
Ню Иорк 34 
Сиракюзи — 

Ютика 13 
Трой . 7 
Рочестер 9 
Боффало 10 

нсн.ть 
ДУ 

46 
7 

16 
5 
5 
2 

ленії 

328 
122 
111 
76 
20 
19 

81 676 

3 56 

(Ііо Иорк 
19 232 

2 144 
4 86 
7 84 

- 44 

ffrafci: 78 33 590 

Округ? стейтів Ню Джерзі 
Нюари 22 7 128 
Джерзі Ситі 11 3 106 
Перт Амбой 12 16 106 
Пассейн 7 — 3 7 

Разом: 52 
Г - - ' , ' Л 

Округи стейтів МічиГеп і 0 
ННЖ9 35 

26 350 
jf - .im -
Іллнпой, 
гайо 

14 232 

Кільк. Здо–. 
Відд. бутки 

серпня в 

Детройт 20 
Клівленд 20 
ЯнГставн 9 

Разом: 84 

Округи Нової 

Ню Гейвен 19 
Бостон 5 
Вунсакет 6 

11 
6 

-2 

Здо
буто 
1974 

152 
102 
15 

33 501 

Англії 

9 101 
- 27 

2 19 
Разом: 80 11 147 

Округи Західніх стейтів 

Центральна 6 2 38 
Міннеаполіс 7 - 21 
Ст. Луіс 7 — 6 

Разом: 20 2 

Необ'єднані 
Відділи в ЗСА 20 3 

Округи Канади 

Торонто 25 10 
Монтреаль 10. 7 
Ніягара 9 11 
Захід Канади 19 3 

Разом: 63 
Загальна 

сума: 457 

81 

65 

29 

162 
130 
108 

70 
470 

222 2,884 

Філядельфій. - Беручи 
участь у церемоніях, якими 
відзначено 200-річчя скли
кання Першого Континен
тального Конгресу, прези
дент Джералд Форд у п'ят
ницю, 6-го вересня, заявив, 
що Америка переможе ін
фляцію перед 4-им липня 
1976-го року, тобто перед 
200- літтям проголошення Не– 
залежности. В 1774-му році, 
сказав президент, головним 
ворогом предків теперішніх 
американців була Велика 
Британія, а в 1974-му році 
головним ворогом ЗСА є ін
фляція, яку країна мусить 
побороти спільним зусиллям 
всіх лрошарів суспільства. 

Хоча офіційні святкуван– 

ЕВРОПЕЙСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ 
ДЛЯ СПРАВ БЕЗПЕКИ ЗНОВУ 

НАРАДЖУЄТЬСЯ 
Женева. — В понеділок, 9 

вересня тут почалися даль
ші наради Европейсько! кон
ференції для справ' безпеки і 
співробітництва, які були пе
рервані перед шести тижня
ми. Представники 35 євро
пейських країн, а також ЗСА 
і Канади, мають опрацювати 
плятформу співпраці між 
Сходом і Заходом та узгід– 
нити основні принципи, на 

тетах у Женеві. Ці комітети 
мають опрацювати повний 
проект декларації і сподіва
ного договору про співпрацю 
між Сходом і Заходом на від
тинках безпеки, економіки, 
культури та контактів в за
гальному. Ідея конференції 
вийшла від совєтського уря
ду, який в цей спосіб хоче 
остаточно легалізувати євро
пейські кордони, що сфор
мувались після закінчення 

базі яких така співпраця мо– Другої світової війни і які є 
гла б успішно розвиватися 
Як відомо, головною пробле
мою, об яку розбиваються 
всі намагання знайти пого
дження, є справа т.зв. вільно
го обміну людьми та ідеями, 
що П обстоюють західні дер
жави, а на яку ніяк не хоче 
погодитися Москва, вважа
ючи, що схвалення такої за
сади буде однозначне з 
„втручуваняям у внутрішні 
справи" інших держав. 

Конференція ця почалась, 
як відомо, в червні 1973 ро
ку у Гельсінках з участю мі
ністрів закордонних справ 
всіх заінтересованих держав. 
Фактична праця над догов і 
ром почалась, однак, у т.зв. 
другій фазі в окремих комі– 

незвичайно ВИГІДНІ для СС– 
СР, бо запевняють контролю 
Москви над Східньою і Цен
тральною Европою. Згоджу
ючись на таку совсті'ьку ви
могу, західні держави вн– 
двигнулн, як передумову, ви
могу до СССР погодитися на 
вільний обмін людьми та 
ідеями між державами захід– | 
нього світу та совстського | 
б люку. 

Згідно з наміченим пля– | 
ном, закінчення конферен
ції мало б наступити під кі
нець цього року у Гельсін
ках. Західні коментатори, од
нак, скептично оцінюють та
ку можливість, беручи до 
уваги не розв'язані пробле
ми. 

Проф. Олег Федишин призначений 
старшим співробітником КолюмОського 

університету 
Ню Иорк. — Д-р Олег Фе– І Олег Федишин студіював 

днішш, надзвичайний про-'У Бруклінському коледжі, а 
фесор політичних ваун Кс– відтак на Колюмбійському 

- , тт , 'університеті, де спещялізу– 
леджу у Річмонд. Нюйорсь– | В а в с я у ооа„ській „роблема– 
кого університету, одержав з j Т„ЦІ m міжнародній політи– 
датою 5-го вересня ц. р. при– ці. Він написав ряд есеїв і 
значення на старшого науко– стагтей з ділянки совєтської 
вого співробітника Інституту національної політики, сов– 
дослідів над комуністичними і сгсьішго федералізму і на те– 
справами під керівництвом ' му дисидентського руху в 
проф. 3. Бжезінського і Ро– СССР. В 1971 р. появилася 
сійського інституту Колюм– \ його книжка „Німецький 
бійського університету. Він удар на Схід і українська ре– 
також співпрацюватиме у волюція 1917-18 рр", яку 
програмі вивчення совстсь– опуб-'-икувало видавництво 
кої національної політики ! Ратгерс університету, 
цього ж університету, одер– j До половини 1974 року 
жавши відпуску на 1974-75 проф. О. Федишин був чвир– 
академічний рік з Коледжу ном редакційної колегії жу–? 
у Річмонд. рналу „Сучасність".' 

Боронять „дружби народи СССР' 

Державний департамент заперечує 
втручання ЗСА у внутрішні справи Чіле 
Вашингтон. — У понеді

лок, 9-го вересня, речник 
Державного департаменту 
заявив, що цей Департамент 
підтверджує свої попередні 
заяви, що ЗСА не вміїпува– 
лнея у внутрішні справи Чі– 

ftse за президентури марксис 

був призначив 8 мільйонів 
долярів на приховану діяль
ність працівників „Сі-Ай– 
Ей", які мали за завдання 
„послабити владу марксиста 
Альєнде. Андерсон сказав, 
що Державшій департамент 
не мас причини заперечуиа– 

та Сальвадора Альєнде. Цей j ти твердження колишнього 
речник, Роберт Андерсон, | амбасадора до 4tyvb Едварда 
таким чином заперечив твер
дження демократичного кон
гресмена Майкела Геррінг– 
тона із Массачусетс, який 
твердить, що Вілліям Колбі, 
директор Центральної Роз– 
відчої Агенції, минулого кві
тня мав нібито заявити під
комісії Палати Репрезентан
тів, що уряд колишнього 
президента Рнчарда Ніксона 
протягом 1970-1973-го років 

ня 200-річчя Американської 
Незалежности почнуться 
щойно в березні 1975-го ро
ку, то візначування 200-річ
чя скликування Першого 
Континентального Конгресу 
деякі люди вважають не
офіційним відкриттям цих 
святкувань. У четвер і п'ят
ницю, 5-го і 6-го вересня, до 
Філадельфії з'їхалнея пред
ставники із 13-ох оригіналь
них стейтів, які відбували на
ради в Будинку Теслярів, де j 
200 років тому засідав Пер– j Вашингтон. - У п'ятни– 
ший Континентальний Кон– цю, в т о вересня, три півден– 
грес. В п'ятницю. 6-го ве– | ноамериканські країни, Ко– 
ресня, відбувся бенкет, влас– люмбія, Коста Ріка та Вене– 
не на якому президент Форд суеля звернулися формаль– 
залвив, що країна переможе j но до Організації Амернкан– 
інфляцію перед 1976-м ро– І ських Держав в справі зне– 

Корі, колишнього асистента 
державного секретаря Чарл– 
са Месра та заступника асис
тента державного секретаря 
Геррі Шлавдемана, які ми
нулого року .заявили під 
присягою перед конгресовою 
підкомісією, що ЗСА не 
вмішувалися у в н у трішні 
справи Чїле та не старалися 
послабити, чи повалити вла
ду марксиста Альєнде. 

Київ. — Газета „Радянсь
ка Україна" з 3 вересня опу
блікувала статтю кандидата 
історичних наук Л. Нагор– 
ної: „Дружба народів СССР 
і підступи буржуазної про
паганди". Повторяючи стан
дартні фразн про т. зв. дру
жбу народів СССР і про те, 
як .,пропагандистськнй вп
лив соціалістичного методу) 
розв'язання національного 
питання з року в РІК зрос
тає", авторка додатково „по
ширює" тему ще на спробу 
доказати, що СССР не є ко
лоніальною імперією. Вона 
пише про „міг радянського 
колоніалізму", що його, мо
вляв, поширюють на Заході 
„найрізноматніші антнрадя– 
нські сили — від правих і 
„лівих" ревізіоністів до іде
ологів найреакпДйнішої бур
жуазно-націоналістичної емі
грантщини". Д о цих ,.анти– 
радянськнх сил" совєтська 
авторка зачислюс такого ав
тора як Е. Ремонд, якого во
на критикує за це, що він 

Три південноамериканські країни 
закликають знести санкції проти Куби 

говельннх санкції проти Ку
би, встановлених цією Орга 
нізацією в 1964-му році. Ко
ментатори твердять, що звер
нення цих 3-ох країн вказує, 
що все більше південноаме
риканських держав схильні 

,,вбачає" російську колоніза
цію України, Г. Моргеятааа. 
сенатора Генрі Джексона, 
який використовує ,днтисов– 
стські" писання Моргентава. 
З українських авторів Л. На– 
горна вказує на Мирослава 
Прокоти редактора „Сучас
ності!", ЯКИЙ, як пише вона, 
,.дійшов до маячних тверд
жень про звуження в .,пер– 
спективі десятиріч" терито
рій України, -Грузії та інших 
радянських республік в ко
ристь Російської федераціҐ'. 

Л. Нагорна намагаєтея 
всяко доказати, що (ДОН 
йдеться про СССР, то Пч Wr 
же бути й мови про якийсь 
„колоніалізм", бо, МОВЛЯВ, 
всі ..визнають величезні здо
бутки радянських республік 

І СССР у розвитку економіки 
і культури, особливо в, галу
зі освіти'Ч ^'^нжій\здгуадїх 

j не можна, пише Л. Нагорна, 
серйозно ставити питання 
про деколонізацію совєтсь
кої колоніяльноі Імперії, бо 
такої, за її словами немає. 

і сеяня дипломатичних і тор– | знести ці санкції 

Працівники ,,'Вїльної Езропи" виявилися 
агентами польської безпеки 

Ню Иорк. — Польська мі–' подає, що подружжя Смолііь– 
сцева газета .,Нови Дзсшгік" ських по втечі з Псотьщі'гнь 
з 8 вересня інформує, що Ан– дали себе за .,політв^іня^ 
джей і Ванда Смолінські, які емігрантів", але,– „все вказує 
в 1965 році втекли з Польщі' на це, що йдеться про пару 
і перебували в Німеччині, агентів УВ (Уряду безпеки), 
працюючи в редакції радіо підкинених для Радіо кому– 
.,Вільна Европа", потаємно і ністичною розвідкою'1. їх вй– 
повернулись до Польщі пе– і падок подібний до справи 
ред кількома тижнями. Вар– І Анджея Чехошіча. також 
шавське радіо повідомило, j агента Уряду безпеки, який 

| що вони одержали дозвіл на перед трьома роками повер– 
поворот, бо „від довшого ча– нувся з Мюнхену до Польщі, 

і су Смолінські виявляли свою інформуючи відтак, що вико– 
j лояльність 1 документацій– нував в радіо „Вільна Евро– 
і ною роботою змили свою вн– па" доручення номуністич– 
! ну". Польський щодешшк ноі розвідки. 

ЦІЄЇ СУБОТИ ВЩБУДЕГЬСЯ БЛАГОСЛОВЕННЯ МОНУМЕ2НТАІІЬНОГО 
ХРЕСТА НА ЦВИНТАРІ СВ. ДУХА В ГЕМПТОНБУРЗІ 

Д 

Ню Иорк. — Минулої не
ділі, 8-го вересня, відбулося 
чергове засідання довірених 
(тростистів) Українського 
Католицького Цвинтаря в 
Га^ттонбурзі, Ню Иорк, з 
участю стемфордського Вла
дики Иосифа Шмондюка, о. 
прелата Василя Федаша, о. 
прелата Стефана Хрепти, о. 
Леона Моска, о. декана П. 
Федорчука та д-ра Івана 
Флиса, д-ра Василя Вереша, 
Василя Чолія, цроф. Василя 
Ленцика, проф. Юґо Мазея 
та архітск га Інж. Аполінарія 
Осадци. Після прийняття 
протоколу, що його відчитав 
д-р Іван Флис, та фінансово
го звіту, що його склав Ва
силь ЧоліЙ, стверджено, що 
досі закуплено на тому цвин
тарі вже кругло 400 місць на 
могили, при чому 57 місць 
закупили: ОО. Василіянй. 

Владика Иосиф поінфор
мував про будову на тому 
цвинтарі монументального 
Хреста, який, матиме 40 
стіп шяриниу. своїй піде ґа
ві. Свого часу було повідом
лення, що хрест буде вирізь
блений у бронзових плитах 
і у відповідь на це були ціл
ком слушні заввагн (мис– 
тець Яків Гніздовський у 
„Свободі"), щО у сьогодніш
ньому світі такі цінні бронзо
ві плита можуть бути зни

щені, отже рішено виконати 
різьбу таки в граніті в Італії. 
Кошти Хреста виноентимуть 
Приблизно 85,000 долярів. 
Різьби в граніті з усіх боків 
включатимуть такі історичні 
та соборні символи, події і 
особи, як: Володимирський 
Тризуб, Берестейська Унія, 
виїзд українського емігранта 
з Езропи: та приїзд до ЗСА із 
зором, зверненим на церкву, 
Ов. Йосафат, Слуга Божий 
митрополит Андрей, Верхов
ний Архнспнскоп Исиф Слі
пий, перший український 
католицький єпископ в ЗСА 
Владика Ортинський, Митро
полит Богачевський, о. монс. 
д-р А. Волошин, о. Маркіян 
Шашкепнч, Іван Франко, 
Леся Українка і Тарас Шев
ченко, Снмон Петлюра, Іван 
Мазепа 1 Ярослав Мудрий і 
події: Хрищення України, 
проголошення Четвертого 
Універсалу УНР, коронація 
короля Данила та в'їзд Бог
дана Хмельницького до Ки
єва, 

Владика Иосиф дальше 
інформував, що фУнДамент 

для Хреста вже привезено 
з Італії та що його посвя
чення відбудеться вже в най
ближчу суботу, 14-го верес
ня, о год. 2:ій по полудні. 
Чину посвячення довершить 
Владика Иосиф. 

-^tel`r.' ,̀ ,̀- -

ир. Евстахій Мінчан, дазгол'тнй голова 
352 Відділу УНС помер у Честе|й 

Монументальинй Хрест на Українському 

Цвлзітарі св. Духа 

- І -ііл - . ' . ^ 

Католицькому 

Честер, Па. - - Секретар 
352 Відділу УНСоюзу Ярос
лав Щербак інформує, що в 
суботу. 7 вересня, помер тут 
на 74 році життя св. п. днр. 
Евстахій Мінчак, довголітній 
голова 352 Відділу Б-ва св. 
Михаїла та довголітній член 
Управи Окружного Комітету 
Відділів УНСоюзу Філадель
фійської Округи св. п. дир– 
Е. Мінчак народився в Сіль
ці біля Дрогобича і там в 
Дрогобицькому повіті був у– 
чителем та директором шкіл, 
а -при тому і активним сус
пільно - громадським дія
чем. 

Приїхавши до Америки і 
замешкавши в Честері біля 
Філадельфії, негайно вклю
чився в працю 352 Відділу 
УНСоюзу, де займав пост 
довголітнього голови Відді
лу, а в останніх двох роках 
був почесним головою Від
ділу. Рівнож покійний був 
активним в Окружному Ко
мітеті Відділів УНСоюзу Фі
ладельфійської Округи, і 
довгі роки належав до уп
рави Окружного Комітету. 
Покійний був також актив
ним в суспільно - громадсь
кій праці міста Честеру. Він 
був дОвгі роки секретарем 
місцевого Відділу УККА. був 
активним в Управі Відділу 
ОбВУА і був активним в уп

раві Т-ва за Патріархальний 
Устрій Української Помісної 
Католицької Церкви. До іти-
оувчв до „Свободи" на темя 
УНС та УККА. ПанахидаШ 
Покійного у вівторокЛр jfe\ 
ресня 1974 року вечером о 
год. 7-ій в похоронному за
веденні Канявського при 
2521 - 3-ій вул. Честер. По
хорон з того ж заведення в 
середу, 11 вересня, о 'под. 
8:30 рано до церкви св. Ду
ха. 

П 'IV п Ж 

-

Ш^А 

ІОЛЬГЬКА ОРГАІПЗАЩЯ 
В КЛІВЛЕНДІ ШДТРН– : 

МУС КАНДИДАТУРУ і 
Б. ФУТВЯ ' :` 

Клівленд. - Польська гл– 
:ета „Єдносць полвк", офі
ційний орган Товариства йо^ 
іьок у ЗСА, з 27 серпня Опу
блікувала повідомлення прЧі 
`e, що управа цього товари
ства формально на своєму 
іасіданні 16 серпня схвалила 
іідтрнмати кандидатуру д-ра 
Богдана Футея на конгрес
мена з 23-ої виборчої окру
ги. Одночасно ' управа дала 
підтримку також кандидату
рі на сенатора теперішньому 
посадникові Клівленду Рал– 
фові Перкові. В газеті крім 
т>гo поміщено ширшу іяфор– 

Імацію про Богдана футея. 
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Передчасне помилуванні. 
У неділю, 8-го вересня, президент Джералд Форд не 

сподівано повідомив, що з огляду на те, що КОЛИШНІЙ пре 
зндент Ричард Ніксон вже одержав достатню кару за йог 
причетність до спроб затаїїи Вотергейіську аферу та Щ' 
формальне обвинувачення Ричарда Ніксона і судова р'̂ з 
права над ним довели б до дальшого поділу серед населен 
ня ЗСА, то він. президент Форд, проголошує повне і без 
застережне помилування для колишнього президента Нік 
сона за всі можливі проступки, поповнені під час його пре 
зидентури. 

Не можна не погодитися із твердженням, що Рнчар; 
Ніксон вже одержав достатню кару, якої не зазнав дос 
жадний інший президент ЗСА. Він був змушений зрезнґну– 
ВАТН, -” найяищого посту в державі, його репутація тепеі 
очорненаТвТн, який^яІгпотійтл-адстргЛкУяк один із кращи: 
президентів країни за його успішну політику в ділянц 
світового миру, буде знаний майбутніми поколіннями, я: 
перший президент ЗСА, що був змушений зрєзиґнувати. 

Але не можна також не прилучитися до тверджени. 
тих, які вважають, що президент Форд передчасно, прого 
лосив помилування свого попередника. Поперше, цим про 
голошенням президент Форд заперечив свою заяву з 28-гч 
серпня, коли, балянсуючи правосуддя з гуманністю, ска
зав, що не вмішуватиметься в нормальний процес судо -
чпнетва, навіть якщо б спеціяльний прокуратор Леон Явор 
ський рішив поставити Ричарда Ніксона в стан обвинува 
чення, але також зазначив, що залишає відкритою можли 
вість, що помилував би колишнього -Президента, якщо t 
ця справа дійшла аж до нього. Ця заява президента Форд: 
із 28-го серпня здобула тоді признання майже всіх проша 
рів американського суспільства. Натомість передчасне пре 
голошенля помилування може розминутися з ціллю, 64 
замість об'єднати країну, може довести до ще більшого по 
ділу, на що вказують, наприклад, резиґнація новопризна 
ченого пресового секретаря Білого Дому Джералда тер 
Горста та заяви навіть деяких республіканських законо 
давців, які вважають, що президент Форд повинен був пі 
дождати аж до закінчення судової процедури, або принайм 
ні вимогти, щоб Ричард Ніксон признався, що поповни; 
проступки, а не тільки „помилки". 

(Подруге, передчасне помилування колишнього прези 
дента Ніксона комплікус справу тих його колишніх дорад 
ннків і співпрацівників, які вже відбули кару за їхню при 
четність до Вотерґейтської афери, або, які ще сидять у в'я 
зняцях за цю саму справу, чи над якими мають ще відбз 
тися судові розправи. Критики рішення президента Форд 
вказують, що милосердя і правосуддя повинні бути одні 
кові для всіх осіб, тобто для колишнього президента Нїксс 
на та для його дорадників і співпрацівників, особливо, кол. 
ці співпрацівники та дорадники правдоподібно виконувал 
доручення Ричарда Ніксона. 

Отже, не заперечуючи, що Ричард Ніксон вже одержа; 
дос хатню кару, не можна не прилучитися до заяв тих, яі–. 
вважають, що рішення президента Форда вже тепер прогс 
лосити помилування для колишнього президента Ніксон. 
було передчасне. 

Наслідки колоніального 
статусу У країни 

Російськомовна „Рабочая газета" в Києві опублікувал; 
23-го серпня статтю „Оберігати природу", у якій шррок– 
інформує про дискусію в Черкасах на тему охорони приро 
ди в Україні. Ця дискусія була заініційована Економічний 
клюбом редакції при співпраці з міністерством геологі 
УССР і Державним комітетом Ради міністрів УССР в спра
вах охорони природи і вона винесла на порядок дня спра
ви і проблеми, про які тільки час до часу були натяки у со– 
встській пресі, але про які, звичайно, голосно не говори 
лося. 

Як відомо, совстський режим в Україні чваниться тим, 
що здійснив індустріялізацію країни, розбудував промисло
вість і що у висліді Україна перетворилася у „могутню ін 
дустріяльну державу" в Европі і світі. Поминаючи такі й 
інш і с о в е т с ь к і о ф і ц і й н і і неофіційні дані 
на цю тему, треба звернути увагу на похідне явище ціс. 
приспішеної і не завжди належно продуманої індустріяліза– 
ції України. Ці наслідки стають щораз то виднішими, бо і 
гру входить забрудження повітря, води, порушення при
родного балянсу тощо. Більше того, у згаданій статті вж( 
масмо конкрегні факти трагічних наслідків колоніяльног 
типу індустріалізації і намагання за всяку ціну і якнай
швидше вирвати з надрів землі її багатства для будови „ко
муністичного суспільства" і советсько-росінської імперії. 

У Західньому Донбасі, наприклад, у висліді незабезпе 
ченого належно видобутку вугілля дійшло до утворенн–' 
провалу довжиною 15 кілометрів і шириною 1.5- 3 кіломет 
ри. Провал залила вода і „з сільсько-господарського ко 
рнстування вибуло біля 10 тисяч гектарів нив, лугів, лі -
сів". У Запорізькій області (Білозерський залізорудний ра 
йон) для приспішення копальняних робіт випомповувані 
підземні води і перекидувано їх до Дніпра, Наслідком цьо 
го запалася земля і утворилася „велетенська депресійні 
вирва", глибиною до 170 метрів. Вона захопила плоиц 
3,500 кв. клм. і „у висліді цього в деяких селах пересталі 
працювати водозабірні свердловини і погіршилось поста 
чанна водою семи районів области." На Львівщині у Стрий 
ському районі, під родовищами підземних вод відкрито ро 
довища нафти, які розпочато експлуатувати, не дивлячисі 
на забрудження родовищ води, якою постачається Львів, 
Стрий, Дрогобич, Трускавець Моршин. По Україні за
лишено без догляду 2,327 свердловин, які є джерелом за 
брудження підземних вод. Штучне наводнеігня Криму до
провадило до погіршення забезпечення водою Прнсиваш– 
шя і ліквідації ще недавно урожайних піль. Балянс при
роди порушено вирубуванням лісів, зокрема в Карпатах, де 
„втрати від осунень перевищають втрати від землетрусів". 

Ці тільки деякі дані ілюструють трагічні наслідки ро
сійської експлуатації природних багатств України, що 
відбувається під прикриттям гасла про індустріялізацію. 
Така політика може перемінити найбагатшу землю у без– 
вартісну, суцільно запруджену і затруєну територію. 

І. Дмитрів 

ПІДСТУПНІ МЕТОДИ 
МОРАЛЬНОГО ВБИВСТВА 

Протидія української 
сторони 
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Перші відомості про цю 

Комунікат вказує, що як
раз тепер ОУН розгортає 
через своїх прихильників 
протестні акції в цілому сві– 

найновішу м о с к овсьію - і ті в обороні українських 
большевнцьку провокацію І культурних діячів, а зокре– 
наспіли до Мюнхену 22-го і j ма в обороні найвнзначнішо– 
23-го серпня. Ані одна із на– І го між ними Валентина Мо– 
званих попередньо пресових 
агенцій чи газет не шукала 
за можливостями" сконтакту– 

роза. Поширювана провока
ція деякими італійськими, 
німецькими та іншими газе– 

затнея з АБН чи Ярославом ' тами має „за мету настроїти 
Лецьком перед випуском публічну опінію світу проти 
іровокативного донесу у українських визвольних зма– 
віт. Протидія українських гань, проти національних 
лшннків у Мюнхені розгор–! прав України, а зокрема 
ас;ься під цю пору по двох проти дії в обороні Валенти– 
іініях: по лінії контактів із | на Мороза та інших в'язнів 
;ідповідними політичними 
дипломатичними й правни– 
.ими колами, метою яких с 
прямувати увагу компетент– 
іих чинників на грУ а х о в н е 

.еревірення джерела тієї 
ровокації, виявлення го– 

большевицьких тюрем і 
концтаборів". 

В комунікаті стверджу
ється, що „ОУН і АБН най– 
гистріше засуджують гангс– 

I іерські методи убивання ци– 
і вільного населення, жінок і 

евного винуватця її ступне– | д і т е й і щ о б створити хаос та 
зого поширення у пресі та і аавесх„ тоталітарний лад на 
хриіягнення його до Судової 
..дповідальности. 

Категоричне заперечення 
іровокації та широке насвіт
лення причин і мотивів скри 
ого провокатора зроблено у 
ресевих інтерв'ю та в об– 

взір московського". 
Подавши в коротких за– 

рисах історію ОУН та АБН, 
в комунікаті наведено док
ладніші дані про різні між
народні антикомуністичні ру 

, „ , хи, з якими АБН співпрацює 
лирному комунікаті для за– , п р о в о д а х я к н х я ^ ^ 
ЩКЬОеВООПеИСЬКУІ п р е с и , ! л ч , Схецько займає чільні стано

вища. Подано там інформа
цію про сл. п. Степана 

имецькш мові с п р ^ м о в ш т | Б а н д е р у і й о г о с м е р т ь з р у . 

ол^вне вістря у перших ре
венях комунікагу УЦІС у 

іроти цих агенцій та газет, 
ікі похопилися на сенсацій– 
іість провокативиої витівки 
лтнімного автора листа до 
гарнішій італійської поліції, 
:е перевірили ані джерела, 
.ні мотивів провокації, опу– 
ілікували її, наносячи таким 
іезкрнтичним вчинком мо– 
)альну кривду особам і ор
ганізаціям українського на– 
;іонального і міжнародного 
;нзвольного руху. 

В дальшому комунікат 
/ЦІС вказує, що „анонімна 
нформація, яку зацнтувала 
галійська та інші газети, і 
іка пов'язує п. Ярослава 
Отецька, а через нього ОУН, 
І.БН і Німецько - Українсь– 
.е Т-во, з бандитським зама– 
:ом на „Італікус", мусить 
гати своє джерело у ворогів 
'країнської нації. її націо– 
іальио - визвольної бороть– 
и за УССД і права людини, 

: большевнцько - ґестапівсь– 
;ому КПБ. її метою є дне– 
редіггувати б л а городини 
.аціонально - визвольний 
)ух поневоленої московсь– 
.им большевнзмом українсь– 
:ої нації, що діє під проводом 
)УН, і координаційний осе
редок національно - виз– 
ольних рухів — АБН. Як 
)УН, так і АБН, — наголо– 
тує комунікат, — боряться 
а національно - демократи– 
.ні держави всіх поневоле– 
гих Москвою націй. ОУН і 

іки московського скритовбив– 
j вика 1959 року і відмічено, 
j що „Україна мас гіркий дос
від із тиранами типу Гітле– 
ра і Ко.", бо в боротьбі про
ти їх утратила своїх найкра
щих синів". Подано коротку 
історію боротьби УПА проти 
гітлерівських наїзників та 
московських окупантів. 

ВЗЯВШИ ДО уваги те, що 
зокрема деякі німецькі газе
ти пішли дуже далеко у по
ширюванні провокації, в ко
мунікаті в и с л оплюється 
жаль та обурення, „що ні
мецькі джерела тієї провока
ції... передали тенденційно і 
в пробольшевицькому інтере
сі статтю із „Кор'єре деля 
сера", яка подала з офіцій
них італійських джерел ін
формацію про заперечення 
можливостей пов'язання тієї 
справи з Ярославом Стець– 
ком. Кінцеві розділи комуні
кату. містять інформації про 
попередні заходи больше– 
внцької Москви знищити фі
зично Ярослава Отецька, що 
їх виявив Богдан Сташинсь– 
кий чинникам німецької та 
американської поліції, атака 
Хрущова на Ярослава Отець
ка у Скандинавії 1964 року 
тощо. „Коли не вдався КГБ 
морд фізичний, — завважу
ється в комунікаті, - - то те
пер ідуть намагання морду 

ІБН стоять на христнянсь– j морального, пов'язуючи йо– 
:нх позіщіях, визнають пра– го як провідника українсь– 
о на незалежність кожної j кої національно - визвольної 
ації, є за реалізацією Хар– організації, антнкомуністич– 
ії ООН та Універсальної ної і антігготалітарної, з крн– 
Іеклярації про Права Людн– | міняльними бандами, що 
и без огляду на расу, релі– 
ію, багатство. Вони борять– 
я проти російського імперія– 
іізму і комунізму, проти вся– 
:ого тоталітаризму, расизму, 
.нтисемітизму і проти націо– 
іальної та людської дискрн– 
гінаци". 

вбивають невинних жінок і 
дітей. Як може німецька пре
са допомагати такому нама
ганню, будучи сама пресою 
народу, одна третина якого 
терпіггь московське тоталі
тарне ярмо!" 
(Продовження па стр. 4-ій.) 

М. Сосновськнй 

НА „ІДЕОЛОГІЧНОМУ 
ФРОНТІ" У БІЛОРУСІ 

Советська преса з 31 серп
ня опублікувала повідомлен
ня про те, дар ЦК КПСС роз
глядав питання „Про робо
ту над підбором і вихован
ням ідеологічних кадрів у 
партійній організації Білору
сі". Це повідомлення, яке у 
газеті „Правда" займає аж 
чотири повних колонки, мас 
подвійне значення. З одно
го боку, йдеться про загаль
ний „інструктаж" ЦК КПСС 
політичним республікансь
ким партійним, організаціям 
щодо Ідеологічно - виховної 
роботи З партійними кадрами 
і з населенням в цілому, а 
з другого — про ситуацію 
на „ідеологічному фронті" 
у самій Білорусі. В загально
му контексті сучасної ДІЙСНО
СТІ! у совєтсько - російській 
імперії і одне і друге має 
своє чимале значення. 

Це, між іншим, знайшло 
своє віддзеркалення а ре
дакційній, статті в „Правді" 
з 3 вересня „Увага ідеологіч
ним кадрам", де орган ЦК 
КПСС пише, що „постанова 
ЦК КПСС про роботу з іде
ологічними кадрами в Біло
русі — це важливий політич
ний документ загальнопар
тійного значення, який охоп
лює діяльність всіх катего
рій працівників, відпові– 
дальшнх за справу ідеологіч 
ного виховання. Оцінки, вис
новки і рекомендації, які в 
ньому містяться, мають 
принципіяльне значення для 
всіх парторганізацій. Керую
чись постановою, спираю
чись на нагромаджений дос
від, кожний партійний комі
тет є зобов'язаний розпрацю– 
вати і здійснити заходи що
до дальшого поліпшення 
підбору, розміщення і вихо
вання ідеологічних кадрів. 
При тому треба виходити з 
цього, що ідеологічна робота 
— передовий відтинок бу
дівництва комунізму, бороть
би проти міжнародного ім
періалізму і реакції, опорту
нізму і ревізіонізму в усіх 
його проявах". 

Тому, що Білорусь чи Бі
лоруська OOP, не є аж надто 
великим полем зацікавлення 
ервєтської хіентральяої пре
си, коли на порядок дня при
ходить проблематика партій
но - ідеологічна, поява в 
„Правді", „Известиях" та ін
ших центральних совєтських 
газетах такого матеріалу 
мусить викликати зацікав
лення. Як не як, а йдеться 
тут про третю щодо ієрархіч
ної важливості! національну 
республіку в СССР, яка крім 
того є другою після Україн
ської ССР, що мас якийсь 
міжнародноправний статус і 
рахується членом - основнн– 
ком Об'єднаних Націй та 
якої делегації беруть участь 
у різних міжнародних кон
ференціях. Хоч територія Бі
лорусі відносно невелика 
(208,000 кв. км.) і населен
ня п не. досягає десяти міль
йонів людей, вона займає 
важливу геополітнчну і 
стратегічну позицію, замика
ючи разом з Україною і бал
тійськими державами дос
туп Росії до Центральної Бв -
ропи. Це у свою чергу пе– 
редрішує російсько - білору
ські взаємини І політику ро
сійського імперського цент

ру щодо Білорусі. Втриман
ня Білорусі у повній залеж
ності від Москви і суцільна 
русифікація білоруського на
роду є у висліді основою по
літики КПСС щодо Білорусі. 

Ніде правди діти, наслідки 
цієї московської політики на 
Білорусі є сьогодні очевидні. 
Вистачить тут нагадати, що 
наприклад, перепис населен
ня з 1970 р. виявив, що май
же 20 ?с білорусів визнали 
російську мову за свою „рід
ну мову" і що кругло 509с 
білорусів „вільно розмовляє" 
російською мовою. Промови
стим є і цей факт, що на Бі
лорусі практично не існує 
дисидентський рух. 

Документ ЦК КПСС, що 
стосується ситуації на ідео
логічно - виховному відтинку 
в Білорусі, за своїм змістом 
і стилізацією доводить, що 
Білорусь в цьому відношен
ні не становить вразливого 
місця в імперії. ЦК КПСС 
вказує тільки на потребу по– 
лапщйти ідеологічно - ви
ховну роботу, а коли в окре
мій частиці критикує „окре
мі партійні організації", то 
не виходить у цьому лоза 
стандартну фразеологію на 
тему „ревізіоніїму. „буржу
азної психології", „совстсь– 
кого патріотизму", , „проле
тарського інтернаціоналіз
му" і т. д. Найбільш харак
теристичним у тому є повна 
відсутність навіть згадки про 
„буржуазний націоналізм", з 
чим зустрічаємося завжди, 
коли ЦК КПСС займається 
Україною, балтійськими рес
публіками чи Центральною 
Азією. Засадничо, критика 
ЦК КПСС ідеологічних недо
ліків на Білорусі по суті ду
же нагадує критику подіб
них недоліків в окремхіх об
ластях Російської СФСР, де 
також немає мови про „бур
жуазний націоналізм", а 
тільки про „ідеологічні ухи
ли" від генеральної партій
ної лінії політично - соціяль– 
ного порядку. Іншими сло
вами, треба припустити, ще 
в оцінці ЦК КПСС і Політ– 
бюра КПСС на Білорусі не 
існує у загостреній формі 
відосередній місцевий націо
налізм і тому про загрозу з 
цього боку в документі ЦК 
КПСС нема згадки. 

Недоліки в ідеологічно-
виховній роботі компартії 

Білорусі 

Ствердивши на вступі, що 
білоруські партійні чинники 
„вміло скеровують зусилля 
ідеологічних кадрів на роз
виток політичної активнос– 
ти і трудової ініціативи ро
бітників, колгоспників, інте
лігенції" і що ,,в Білоруській 
партійній організацї укла
дається передумана система 
роботи з ідеологічними кад
рами", ЦК КПСС звертає 
увагу на те, що в сучасній 
ситуації компартія мусить 
підвищити рівень і розмах 
ідеологічно - виховної робо
ти. Одночасно, Білоруська 
компартія, підкреслюється в 
документі, мас звільнитися з 
деяких недоліків, зокрема, 
коли йдеться про „підбір Іде
ологічних кадрів", їх розмі
щення та виховання, а далі, 
коли Йдеться про незадовіль– 

У 60 РОКОВИНИ ВИСТУПУ 
УКРАЇНСЬКОЇ З Б Р О Й Н О Ї С И Л И 

С Л О В О Кч 
УКРАЇНСЬКОГО КОНГРЕСОВОГО КОМІТЕТУ 

АМЕРИКИ Щ 

,, . . . Бо тільки МЕЧ — а не слова 
Добудуть Нації права 
у ворогів и розвою!" 

П. Грабовський 
1914 Р І К . . . 
Рік Шевченка - СОТИЙ відтевнлннн, КОЛИ цей „світ 

тихий, край милий, Його Україну" побачив уперше він, П 
Пророк. 

Вона — готується вшанувати його. 
Та — у Каневі, над Дніпром, на його могилі, розта

шувався салдатськнй караул. І загальна заборона вклони
тись йому. Царат побоявся його Духа. ',т ,– -

Але в Галицькій Землі, отому - тоді - Пісмонті Ук
раїнства, українства національного, культурного і цблітнч– 
ного, пильно стеженому захланним'сусідом, москвофільсь
кою диверсією, насичуваною Москвою, — селами, містеч
ками й містами спонтанною хвилею йдуть урочисті святку
вання, встановлюються його погруддя, подекуди, на майда
нах, .на перехрестях шляхів, погруддя на постументах. , 

Пісмонт Українства клониться Пророкові. 
А завершенням святкувань — величавий, історичний, 

Шевченківський Січово-Сокільськнй Здвиг 28 і 29 червня 
1914 року, в столиці Галицької Землі, Львові! 

Здвиг, що став несподіваною для сусідів маніфестацією 
сили національного українства, Що ствердив, хто господа
рем цієї землі, що був могутньою демонстрацією — про
тестом проти Москвц. Л : 

Коли ж у висліді стрілів у Сараєві знялася світова хур
товина і на Пісмонт хлинула московська навал a `- Галиць
ка Земля кинула на терези історичних подій і наш україн
ський меч: - t 

У цю борню висилає свою рідну збройну силу — Ле
гіон Українських Січових Стрільців. 

Щоб в час, коли вирішується про нас - : не діялося 
без нас! 

10 вересня 1914 року, Перша Сртіня Українських Сі
чових Стрільців, Сютня під командою сотника Василя Ді– 
душка, вийшла на фронт, нк верхів'я Бескиду, щоб заго
родити шлях навалі ворога на останню частину Рідно! 
Землі, Закарпаття. 

Тут, на Бескиді і під Верецьками, у першому "бою, 
прославила вона Українське Січове Військо й українсь
ке ім'я. 

Бо — світом пішов розголос про українство, що 
збройним чином докоментує свою зрілість до повного, не
залежного, національного життя. 

Легіон УСС став виразником державницької зрілостн 
не тільки Галицької Землі. 

„Союз Визволення; України", що створився й діяв па
ралельно з діями Легіону, керований діячами із Східніх 
Земель — був наче соборним фірмаментом того чину перед 
політичним світом. 

Від тієї історичної в нашому житті події - минуло 
вже шістдесят років. 

Ці роки і події, що сталися в них і стаються тепер, по
казали і показують вирішне значення власної збройної 
СИЛИ. ` . 

Тому, вшановуючи нині тут, у вільному вашому жит
ті роковини виступу Української Збройної Сили, кличемо 
всю Українську Національну Сйгільноту, що своїми орга
нізаціями є в системі Українського Конгресового Коміте
ту Америки, відзначити врочисто в кожній Громаді ці 
Роковини. 

Вшанувати Легіон Українських Січових Стрільців, 
що вийшли у бій за Україну свідомі, що волю їй верне й 
долю їй зготовить тільки український мечі 
Ню Иорк, у вересні 1974 року 

Український Конгресовий Комітет Америки 

аі зусилля на відтинку „ви
ховання нової людини, зак
ріплення комуністичного від
ношення до праці, соціаліс
тичної власности, високих 
моральних ` відносин між 
людьми". 

Конкретно, ЦК КПСС зо
бов'язав партійну організа
цію Білорусі, з одного боку, 
ліквідувати ці недоліки, а з 
другого, „вміло організувати 
боротьбу проти проявів дріб
но - буржуазної психології... 
зосередити зусилля ідеоло
гічних кадрів на комплекс
ному вирішуванні ідейнр-ви– 
ховиих завдань, маючи в 
лляні дальше формування у 

широких мас трудящих рес
публіки марксистсько - ле
нінського світогляду, кому
ністичної моралі". Провід
ною ідеєю „інструктажу1' 
ЦК КПСС для компартії Бі
лорусі с те, щоб вона почала, 
„враховуючи сучасну міжна
родну обстадову, навчати і– 
деологічні кадри вмцйігііз. на
ступальних позицій Л вести 
боротьбу з буржуазнОкУІ ре
візіоністською ідеологією". 
Під цим кутом мас бути ор
ганізована вся робота партії 
і до цієї рОбОтй партійні чин
ники мають залучити учите
лів, науковців, журналістів, 
(Продовження на стр. 4-ій.) 

- ` - . - . 

І. Вовгук 

| ПОХВАЛА ТВОРЧИМ 
' ДІЛАМ 
1 (Слово привіту до учасників Здвпгу СУМА 
\ 1-го вересня 1974 р.) 

Дорогі Сумівці! Щиросер
дечно вітаю Вас, а з Вами і 
зсю українську молодь, у 
.5-ту річницю плідної пра– 
й СУМА на американській 
ІЄМЛІ. Вітаю цвіт українсь
кії спільноти в ЗСА, її на– 
іію в змагові за здобуття 
;ержавно - політичної волі 
України. 

Двадцять п'ять років пра– 
ц - ' це чверть століття. В 
чктті людини — це зрілости 
юра. Час. коли творча енер– 
'ія духу людського кличе 
і юдину до творчого діла, ко– 
ІИ хочеться світ обняти, щоб 

щастям його напоїти.—Пре
красний час! Цьогорічний 
Здвиг багатолюдний. На 
Здвиг прибуло більше, як 
дві тисячі сумівців з більшо
сте стейтів ЗСА. Радіємо ор
ганізаційній зрілості і міці 
СУМА. Та зрілість і міць не 
прийшли самі, де впали й а 

неба. Це здобуто у наполег
ливій кропіткій праці, час
то непомітній, сумівської іо
ні, керівництва спілки, вихо
вателів і батьків. Хвала вам 
— всім, що працювали на 
молодечому сумівсисому по
лі, плекаючи нашу надію. А 
надія в національному зма
гові за волю українського 
Народу — дуже важлива річ, 
в ній сила необчислима.. . , 

Дивлячись на Вас, в час 
змагання на площі вчора, а 
нині, як під музику Чнкаґ– 
ського Осередку маршувалн 
на цю площу, я подумав: 
як раділи б українські сили, 
об'єднані національною іде
єю, що стоять у зиазі за 
державно - політичну волю 
нації проти большевицької 
тиранії московського вели
кодержавництва, бвчучн Вас 
у творчій наполегливій пра
ці. В сумівських рядах укра

їнська молодь на чужині, що 
стала для неї придбаною 
батьківщиною, гартуючи се
бе, пізнавала національну 
правду батьків і дідів, бо її 
в Україні спотворює, нама
гаючись знищити, звиродні
ла система большевицька, з 
її великодержавною ідеоло
гією „Тварей і морд". 
, В праці на протязі чверть 
століття сумівська молодь, 
гартуючи себе ідейно - полі
тично, завжди допомагала 
нам, старшій генерації нес
ти і ширити правду про Ук
раїну і її національно - полі
тичний змаг за волю і спра
ведливий лад. Ваші успіхи 
в праці свідчать про те, що 
звернення Воюючої України 
з 1949 року, в якому було 
наголошено ролзо молоді в 
боротьбі нації за державно-
політичну волю, впало на 
добрий ґрунт — зерна його 
проросли, розквітли і почи
нають колоситися. Воююча 
Україна тоді, під проводом 
українського націоналізму, 
На чолі з державним мужем 
Романом Шухевичемі звер
талась до української молоді 
на чужині, закликаючи її: 
зберігати себе від розкладо– 
вих сил, які пр^уватимуть 
розхитувати національну і– 

дейність' і моральну стій– 
кіст. 

В зверненні закликалось 
молодь активно гартувати 
свою щейність, пізнаючи все 
добре і корисне для україн
ського життя в світі. Чверть 
століття сумівська молодь 
намагалась у праці і в ді
лах своїх з д і й с н ю в а т и 
вказівки Звернення Воюючої 
України. І це привело до ус
піхів у вашій праці. 

Радіючи за них, під час 
маршу на цю площу, я зап
римітив у сумівских рядах 
двох інженерів, які вели два 
рої молодих сумівців, суме– 
нят. І це мені нагадало доб
рі українські звичаї, за яки
ми наші статечні хлібороби 
привчали синів і дочок люби
ти землю свою. А давніше 
козаки привчали синів воло
діти зброєю, щоб ту землю 
боронити. І подумалось: Яка 
то велика річ тягліла між 
поколіннями, неперервність 
зв'язку у змагові, а в понево
леної нації та тяглість особ
ливо важлива Покоління, я– 
ке втратить тяглість свого 
змагу зі змагом попереднім, 
не буде в силі виконати сво
го історичного завдання — 
місії, бо з втратою тятлостн 
змагу губиться перегук по

колінь. Загубивши перегук і 
минулого з майбутнім, воно 
втратить духову єдність по
колінь. А втрата її стеле до
рогу до духової деградації. 

- D -
Лиха зазнає нарід, коли в 

його національному змагові 
за волю губиться тяглість 
боротьби між поколіннями і 
нове покоління починає виз
волення від себе. А в нашій 
історії таке бувало. Тому ч-о 
народна мудрість аджарців 
(гірський нарід на Кавказ/, 
а вони випили чимало горя. 
обороняючи свою окреміш– 
ність від займанців, гово
рить : „Хто вистрелить у своє 
минуле з рушниці, В ТОГО 
майбутнє випалить з гарма
ти". 

Міркуючи про батьківське 
провідництво маючи на при
кладі цих двох інженерів, 
подумав собі: а що якби на
ші старші приділили більше 
уваги національному вихо
ванню в молодечих організа
ціях. Як багато ми зробили 
б для національного збере
ження себе в цьому світі! 
Приклад старших: наука ба
тька, матерннськашеня, каз
ка бабусь і дідів — то вели

кий скарб для молоді.. Пра
ця з молоддю ошляхетнюб 
життя старших, в ній,' незді
йснені нами самими, націо
нальні ідеали спрямовують
ся через сучасце майбутнє, 
його ж творитиме наша мо
лодь. 

За двадцять п'ять років 
праці численних осередків і 
ГУ СУМА зроблено багато. 
Сумівці заслужено пиша
ються хором „Жайворонки", 
танцювальним ансамблем 
„Верховинці в Ню Иорку і 
в інших осередках, школами 
українознавства, спортовнми 
групами, оркестрами 1ч! ін
шими культурно мистецьки
ми організаціями. Завдяки 
сумівскій ДІЯЛЬНОСТІ ТИСЯЧІ 
нашої молоді о?сороненгі від 
асиміляційних небезпек чу
жини. 

Два роки тому мені Дове
лося їхати до Олбанської о– 
колиці з хором „Жайворон
ки" і бути свідком того за
хоплення, з яким люди різ
них поколінь приймали вис
туп хору. Понад чотири го
дини їзди в автобусі сумівки 
еггівали про красу, велич Ук
раїни — всіх її земелк'–' 

(Продовження буде) 

. 
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14-го вересня 1974 p., год. 10-та рано || 

,в приміщенні Школи св. Юра 
в НЮ ИОРКУ, н. и. 

:еи-дітей-.дошкіл^ного віку приннмаеться 
перед початком лекції або телефонічно 

від 7-9 вечора. 

(212) СА 8-8788 
Ч0^ФФФ^ФФ4^^ФФФФФФФФ^ФФфф^ффФЧф^ОФфффф^фф0ффффффффОфффФОфффф\ 

IV РІЧНА ФОТОГРАФІЧНА 
ВИСТАВНА 

УФото 
в залі Літер.-Мистецького Клюбу 

149 2-га Авеню, Н ю Иорк, Н. И. 

Виставка відчинена щодня від 6-ої до 8-ої веч., 

в суботу від 12-7-ої і в нед ілю від 12-в-ої веч. 

Президент Форд встановить крайову 
раду для справ ашестЗ 

Вашингтон. — Минулої 
п'ятниці, 6-го вересня, пре
зидент Джералд Форд пові
домив, що плянус встанови
ти крайову раду, зложену з 
цивільних осіб, завданням 
якої буде розглядати можли
вості надання амнестії для 
дезертирів і тих юнаків, які 
втекли за кордон, замість 
зголоситися до військової 
служби під час В'єтнамської 
війни. Тодішній пресовий 
с є к р етап" Дежаралд тер– 
Гор^т заявив, що ця крайо
ва рада розглядатиме спра
ву кожного дезертира та 
втікача окремо, тобто, не бу

де проголошено загальної 
амнестії, необмеженої жадни
ми умовами. Рада складати
меться із 3-ох до 7гох чле
нів і матиме подібні функції 
до ради, створеної президен
том Геррі Труманом після 
Другої світової війни. Пре
зидент Форд мав оприлюд
нити своє остаточне рішен
ня відносно амнестії в цей 
вівтокор, 10-го вересня, але 
відлбжнв це рішення на пі
зніше, бо потребує більше 
часу для розгляненая цієї 
справи. Помилування коли
шнього президента Ніксона 
забрало йому весь вільний 
час. 

Недалеко Грец,ії сталася катастрофа 
американського пасажирського літака 

Атенн. — Тут наспіли по
відомлення про те, що над 
Іонським морем сталася ка
тастрофа з американським 
пасажирським літаком ТВА 
з 8в пасажирами. Причина 
катастрофи невідома. Літак 
був на шляху з Тел Авів че
рез Атенн до Риму і Ню 

Йорку. Катастрофа, у якій 
мали загинути всі пасажири 
разом з залогою, наступила 
Після валету з атенського 
аеропорту. В Бейруті одна 
палестинська терористична 
група повідомила, що ката
строфа сталась у висліді ви
буху, бомби, іцо, її мали б за– 
клати члени цієї організації 

Президент Форд закликає академічну 
спільноту допомогти в розв'язці 

проблем країни 
іКолюмбус, 

П О В І Д О М Л Е Н Н Я 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 
ШИЛЬНОЇ РАДИ YKKA 

і 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 

Огайо. — 
Промовляючи в п'ятницю, 
30-го серпня, на градуацій– 
них церемоніях в Отейтово– 
му університеті Огайо, пре
зидент Форд закликав акаде
мічну спільноту допомогти в 
розв'язці проблем Америки, 
закликав до встановлення 
„дійсного партнерства між 
академічним світом та реш
тою нашого суспільства'' і 
обіцяв зробити все можливе, 
щоб випускники, коледжів і 
університетів могли одержа
ти добру працю. Він натяк
нув, що хоче зліквідувати 
наслідки антагонізму, який 
існував в 1960-их та на по
чатку 70-их років між сту
дентами з одного боку, а ро
бітниками та середньою кля– 
сою з другого, особливо від
носно війни у В'єтнамі. Заз– 
начуючн, що дуже часто 
трапляється, що випускники 
шкіл не Цожуть знайти від
повідних рраць, Президент 
звернувся'до п р а цедавців 
збільшити! продукцію, щоб в 
такий спосіб створити нові 
позиції та допомогти в бо
ротьбі з високими цінами. 
Коледжі та університети мо
жуть допомогти в розв'язан
ню різних проблем країни 
підготов^нням спеціалістів в 
різних ділянках, які, напри
клад, могли б довести ЗСА 
до самовнстачальности в ді
лянці енергії, включитися в 
боротьбу проти інфляції то
що. Президент натякнув, що 
старатиметься втягнути в 
свою адміністрацію більше 
представників академічного 
світу, подібно як це було за 
президентури Джона Кенне– 

ді. Щодо фінансових проб
лем вищого шкільництва, то 
Президент обіцяв звернутися 
до Конгресу в справі предло– 
ження термінів законів, які 
призначують дотації для 
студентів. Він закликав аме
риканських студентів брати 
приклад зі студентів комуні
стичного Китаю, які, на дум
ку Президента „дуже з дис
ципліновані та зацікавлені 
своєю наукою". 

Ділимося сумною вісткою з Українськими 
Комбатантами 1 Громадянством, 

що Ж4-го серпня 1974 р. відійшов' уіЙчнкггь, 
прийнявши НаЛсвятішІ Тайни, на Т7-му' ропД життя 

І, 

бл. п. 
ІВАН ШМИРКО 

учасник Визвольних Змагань, підстарппіка УГА і .Ар
мії УШ', ирнмірннй 1 жертвешшй шцюхіліиш, постій
ний платник 'Національного Датку протягом 20 років, 

людина доброго серця. 
Залишив у смутку: дружину Ашіу, одинокого си

на Володимира, сшюву Марію і двоє внуків. 
(ПОХОРОН відбувся а середу, дня 38-го серпня .1874 

року на цвинтарі католицької парохИ Святого Серця в 
Г.інітемтоні, Н. П. 

ВІЧНА ЙОМУ ПАМ'ЯТЬ! 
4 

Родині в жалобі, складасмо вислови глибокого 
співчуття, 

У П Р А В А вддарлу УКРАЇНСЬКОГО 
К(ШГРНСОВОГО ICOMlTJSrry АМЕРИКИ 
її 'ШНҐГНМЛЧ)НІ. н. П. . 

В СОРОКОВИЙ Д Е Н Ь СМЕРТИ 

св. п. письменника 
ЗОЄИМА ДОНЧУНА 

одного з основоположників першого Товариства При
хильників УЯР в США 1 довголітнього голови і члена 

Управи Товариства у Філадельфії, Па. 
на ЙОГО МОГИЛІ на Ц В И Н Т А Р І 

при П!ВПШ^ШГЮтВСУ в Б А В В Д -БРУКУ 

в суботу, 1'4-го вересня 1974 року 
о год. 12-ій дня 
буде відслужена 

ПАНАХИДА 
З А с и р и й ЙОГО ДУІШ 

Після Панахиди в церковному будинку в Бавцд Бруку 
відбудеться 

ПОМИНАЛЬНА Т Р А П Е З А 
На Панахиду і тралену заирошусться Читачів, Однодум

ців, Знайомих і Друзів Покійного з Філадельфії та 
інших міст. 

Дружина - ЛАРИСА ДОНЧУЛС 
та УПРАВА Т-ОВА -ПРИХИЛЬНИКІВ УЯР 

у ФІЛЯДВЛЬФП. Па. 
Від'їзд антами в суботу. 14-го вересня о год. 9:30 

ранку від 5004 Old York Rd-, Філядельфія. Па. Всіх ба
жаючих віддати честь Покійному, а не маютьавт. про
симо зголошуватись на число тел. 
по пол. до п'ятниці, 13-го вересня. 

DA 4-7775 між 8-1 

Замість квітів на свіжу могилу 

ол. п. паніматки Олени Циґанюк 
склали на „Фонд їм. д-ра В. Задооецмсого': 

Д-р їліген Омельськнй — 100; Ірка ft ЗІ. Шіштко та о. 
протчнтресв. L Ткачук — по 20; проф. Я. Паладій — 15; 
д-р Мир. Ротоаськня — 12; інж. Я. Балабан, II. Ì pnroiH)-
вич 1 д-р 1. М іНовосівськнй — по 5. Разом — 182 дол. 

г 
З пслші!ш смутком повідомляємо 

Родину, Ириятеліп і Знайомих, 
що дня 7-го вересня 1974 р. в Честері, Па. 
відійшов у Вічність на 74-му році життя 

наш Найдорожчий 
ЧОЛОВІК, БАТЬКО, ДІДУСЬ 1 БРАТ 

бл. п. 
ЕВСТАХІЙ МІНЧАН 

учитель і директор шкіл на Рідних Землях, б. довголіт
ній голова 352 (Відділу УКСоюзу, б. секретар Відділу 
УККА, член ОбВУА, член Т-ва за Патріархальний Уст

рій Української По ми -мої Католицької Церкви 
в Честері, Па. 

(ПАНАХИДА — у вівторок, 10-го вересня 1974 р, о 
год. 7-ій веч. в похоронному заведенні Кансвського при 
2604 S-тя вул. Вест. 

ПОХОРОН в середу, 11-го вересня 1974 р. о год. 
8:30 ранку з того ж заведення. ЗАУПОКШНА СЛУЖ
БА БОЖА о год. 9:30 ранку в церкві св. Духа. Тлінні 
Останки будуть похоронені на цвинтарі св. аші. Петра 
і Павла в Спрінґфілд, Па.. . 

В глибокому смуткуврибиті: 
дружина — ЛЕОНТИНА 
дочка — ДАРІЯ ЗЄЛІШ з чоловіком 

ІГОРЕМ і салон АНДРІЄМ 
сни - РОМАН з дружиною ҐЛЬОРТСЮ 
дочка - МИРОСЛАВА 
брати: МИХАЙЛО з дружиною ОСШІОТО 

ЧЗЕМЕН з дружиною АНАСТАЗІЄЮ 
1 дітьми на Рідних Землях 
ДМІЇТРО з дружиною АННОЮ 
1 сином БОГДАНОЗІ 

і дальша Родина на Рідних Землях 1 в Польщі 

фФФФФ+ФФФф)ОФФФФФФФ+ФФФщеФФФ)Фі ГФ+++++++++ tfi.i 

ІДЕЕПТАЛІ ОПІКУНІВ ТТТКІЛ 
УКРАШОЗНАВСТВА 

” - відбудуться -

ЇВ днях 26 і 27 жовтня 1974 року 
в Нл Ззленді, Огайо `-v 

З огляду на важливість справ, прохаємо Вп. Директорів 
Шкіл'Українознавства та Вп. Опікунів цих шкіл, зго– 
лосити свою участь у повищнх Зборах і до 30-го верес
ня WRA р. подате найновіші адреси, на які мають бути 
вислані докладні повідомлення про Збори з порядком 

і місцем нарад і т. і. 
, , Адреса для зголошень: 

DANIEL BEREZOWSKY 
12874 Sparling, Detroit, Mich. 48212 

- ч гі . 
За Шкільну Раду УККА: За Цеіггралю Опікунів: 

Д-р Едвард Жарський Данило Березоаськня 
' голова голова 

УКРАЇНСЬКА МУЗИЧНА СТУДІЯ 
Ш ї І Ш СГК11 - П Е Д А Г О Г А 

Проф. КАТАМ КОТОВИЧ 
'' J (25-ий рік існування) 

ОГОЛОШУЄ ВПИСИ 
Д Л Я Д А В Н І Х ТА Н О В И Х У Ч Н І В 

на Шильний Рік 1974-75 
^ Предмети навчання: фортепіян, теорія МУЗИ

КИ.' 
в В,програмі: Публічні виступи та Річний Кон

церт. 
в Початок навчання: П О Н Е Д І Л О К , 9-го В Е 

Р Е С Н Я 1974 р. 
в Адреса Студії: 856 N. Ringgoid St., та Д і м Ук

раїнської Молоді - 4949 Old York Rd. (для 
учнів що мешкають в північній частині міста) . 

^ Оголошення кожного д н я гід 8-10 год. ра
на-та вечором тільки в понеділки від год. 8-ої 

9-ої особисто або телефонічно на ч. телефо– 

Srf fO 3-6799. . 

роф. Наталія Котович вчить т е ж в одній із 
найкращих музичних шкіл у Філадельфії Сет– 
тлемент Мюзік Скул, як також є членом учи
тельського збору Українського Музичного Ін
ституту у Філадельфії, Па. 

УКРАЇНСЬКИЙ П Е Д А Г О Т Т Ч Н И И І Н С Т И Т У Т 
ім . П Е Т Р А М О Г И Л И в Ч И К А Г О 

ОГОЛОШУЄ ВПИСИ 
на 

2-РІЧНИЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ КУРС 
НА учитЕгав УКРАЇНОЗНАВЧИХ шкш 

в На Курс приймаються кандидати з закінченою середньою загальною І україно
знавчою освітою. 

т Виклади відбуватимуться в залі Союзу Українок, прн вул. 2218 В. Чикаго, 
кожної суботи, в год. від 10:30-1:30 по пол. 

в Початок викладів залляиовання на суботу, 28-го вересня ц. р. 
т Зголошеітя на Курс прніімас -

!ШЯРОСЛАВ -СЕМЧПННШ - Директор 
Адреса: 1900 24. JS'ushville, СЬІацго, Ш. 60635 Ч. тел. 237-2935 

У^^^0Ф0О0ФФОФФФФ0ФФ^ф^ФФГФЄФОФОФ^0ОГФФ4.ГФОІОФО.0.ЄФФ1^ОГ04-00Г-ГГЛ-4-Л'Ф'^0-Г^О-ГЛ^0ООО-0'Г0ОО-Ш Ї0ФО00 
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х х ж х д я х ж х х х х х х х х х х х г х д х х х і х х я ^ х х д ^ А х у х х х х х ? 
УКРАЇНСЬКА СВІТЛИЧКА ВЧИТЬ ВАШУ ДИТИНУ 

РІДНОЇ МОВИ. МОЛИТВИ И ИІОВХ ПОШЛІТЬ Д ТУДИ. 

Дирекція Школи Укражознаїйства при Осередку СУМА 
ЇМ. ген.-хор. Тараса Чупринки в Ню Йорку 

П О В І Д О М Л Я Є Ш А Н О В Н И Х БАТЬКІВ, Щ О 

ШКОЛА ПОЧИНАЄ СВОЇ НАВЧАННЯ 
А суботу, 14-го вересня 1974 р. о год. 9-ій ранку 

при 315 Схід 10-та вул. в Ню Йорку 
Р Е Є С Т Р А Ц І Я Д Е Г Е И Д О ВСІХ КЛЯС ВІД І - Х П КЛ. відбувається кожного 

вечора від год. 7-10, як такоЗк цілий день в суботи в канцелярії 
Осередку СУМА. 

Рівночасно повідомляємо, щ о прігймасться дітей 

ДО АНГЛОМ!бВЙОЇ КЛЯСИ 
як також приймається дітей 

ДО ДОИШГОІЯ 
У П Р А В А О С Е Р Е Д К У СУМА 

В П Е Р Ш У БОЛЮЧУ Р І Ч Н И Ц Ю СМЕРТИ 
мого Найдорожчого і Незабутнього М У Ж А 

КОЛІ ПРИПЛЕСЯ 
буде відправлена 

ЗАУИОЕЗЙНА СЛУЖБА БОЖА 
вюуботу, 14-го вересня 1974 р. о год. 8:30 рано 

в церкві св. Юра, Ню Йорк, 7-ма вул. 
П р о молитви просить 

дружина ОКСАНА 
і СЕСТРИ 

З великим смутком повідомлясмо Родину, IIpuHTf.T.n і Знайомих. 
що дші 7-го вересня 1974 р. несподівано відІЛшон v Вічність 

ваш Найдорожчий ЛО'Ж. ВЛТЬКО. ДГДО, -BJ ПКО і ШВАГКІ' 

бл. л. 

ІВАН ФЕРЕНС 
в похоронному 

нар. 20-го липня 1912 р. в Радехові. Зах. України. 
ПА!НЛХІІДА в понеділок, 9-го вcI>ecня 1974 р. о год. 8-ій веч. 

заведенні Литвин - Лктвнн в ІрвЬи'тоні. Н. Дж. 
(ЦОХОР(ХН у вівторок, 10-го вересня 1974 р. о год. 9:30 ранку до церкви св. 

Івана' Хрестителя, а опісля на цвинтар Hollywood Cemetery в Union, N J . 
Глибоким горем прибиті: 

КАТЕРИНА - дружина 
ОТЕФАШЯ — доньки л мужем і ДІТЬМИ 
РОМА8 - син 
,СТЕФАИ - шваґор 
МАРІЯ — братова з донькою ОКПАИОЮ 
та ближча і дальша Родина в Америці і Україні 

- - - имім' ї і м і і ь а ц ц а м і ю ^ м ^ 

СТУДІЯ У В Р А Ш С Ь К Н Х Н А Р О Д Н И Х Т А Н К І В І Б А Л Е Т У 

УЛЯНИ КУНЙНСЬКОі-ШМЕРЙКОВСЬКОЇ 
П О В І Д О М Л Я Є П Р О П О Ч А Т О К Н А В Ч А Н Н Я Н А Р І К 1974-75 

PECOISPAIJIUIІ ВДШСИ НОВИХ УЧШВ НЩБУДЕТЬСЯ: 
ОЗОЯ ПАРК — в понеділок, 9-го вересня від 4-в по поіл.: в четвер, 12-го ве

ресня, від 4-8 по пол. в приміщенні церковної залі Покров Когоматері, 87-ма 
вулиця 1 97-ма Авето, 

АС7ГОРГЯ - вівторок, 10-го вересня, 4-в год. по пол. в приміщенні церковної 
залі, 37-09 31-ша Авеїоо. . 

ПОЧАТОК НАВЧАННЯ в ЦОНЕДШОК, Ів^го ВЕРїХдаЯ 1974 РОКУ. 
Інформації телефоном (212) 353-4662, 

ПРОФ. ЛЕВ РУДАВСЬКЙЙ 
уроджений 8-го серпня 1890 p., С п ш а в а Н и ж н я , Україна, помер 

несподівано 5-го вересня 1974 р. в Ст. Пол, Мїин. 

В глибокому смутку залишені: 

ЗЕНОВІЯ - дружина 
Д - р О Л Е І Ю А Н Д Е Р , син з дружиною АВЕСТОЮ, 

проф. університету' в Сан Гозей, К а л і ф . 
ІВАІННА і (ЛТІЛЬБИПЬКА - сестра, j Форт Вейн, 

Індіяна 
Д - р мед. О Л Е К С А Н Д Е Р С Т Р І Л Ь Б І Щ Ь К Ш І -

ееетршок у Форт Вейн, Інд . 
Я Р О С Л А В СТРІЛЬБИНЬКІШ з д р у ж і ш о ю Т А Н Е Ю 

і донею, К С Е Н Е Ю — ееетршок, Форт Вейн, Інд. 

(ПОХОРОН довершив о . канонік Стефан ІСнапп з української ка
толицької церкви св. Стефана у Ог^ П о л , Ш н н . 
^ Покійний був професором і куратором гімназійним у Позіїанні і на 

еміграції в Ігаольїптаті, а в А м е р н щ лроєктував взори для фірми Bige-
tow Co., St. Paul, Minn. 

ВІЧНА Н О Н У П А М ' Я Т Ь ! 



ш -^ ОВОБОДА, СЕРЕДА, 11-го ВЕРЕСНЯ 1974 
"sssssssaHMgggggaH' м1 '.ііііі,ии 

Президент Фор(Д проти збільшення 
допомоги для засобів масової 

транспортації 
Шттсбург. — Промовляю– йонів доларів, 

`fc Ва 6-ій Інтернаціональній 
Кояференцй для справ тран– 
сяортації, президент Дже– 
HN-'f4RPI у понеділок, 9-го 
вересня, заявив, що катего
рично не погодиться на збі– 

"Шення федеральної допо–' метрополітальиих округ тве– 
Mvttra для засобів касової j рдять, що 11 більйонів не 
їранспортації, а погоджуеть– j вистачать, щоб втримати ко– 
ся з рішенням Палати Реп-іштн проїзду засобами масо– 
Р^зентантів, яка на цю ціль!вої транспортації на тепері– 
Щязалчала. тільки 11 біль– | шніх рівнях. 

В Південній Нореї продовжуються 

замість 20 
більйонів, вимаганих пред
ставниками великих міст. 
Президент сказав, що приз
начення ЗО більйонів на 
транспортаційні цілі погір
шило б інфляцію в цілій 
країні. Натомість речники 

протютонські демонстрації 
Згідно з повідом– І страціі 9 вересня поліція 

' мусіля застосувати слізний 
газ, щоб розігнати демонс– 

Сеул, 
леннякн закордонних коре 
спондентів, південні корей 
,J . „ трантів, які готовились за– 
Щ не припиняють бурхли– а т а к у в а т и японську амбаса– 
вих протияпонських демон– j ду. на знак протесту проти 
страцій на знак протесту j інтервенції поліції і проти здогадної співучасти японсь 
ких чинників у замаху на 
президента Парка 15 серп
ня. В часі останньої демон– 

w, - ` 

японців група 15 південно– 
корейців демонстративно по
відтинала собі на рухах мі
зинці. 

ПОМИЛУВАННЯ НІКСОНА... 
(Закінчення 

зав, що не може погодитися 
—з-ріпіевдян^везидента Фор

да і тому резигнус з посту 
в канцелярії спеціяльного 
прокуратора. Владімір Пре– 
гель, голова великої лави 
присяжних, яка розглядала 
Вотергейтську справу, зая
вив, ЩО серйозно застанов
ляється над скликанням цісї 
лави присяжних, щоб вона 
„розглянула справу Ніксо
на". 

Але рішення президента 
Форда відносно Р. Ніксона 
також здобуло похвали з бо
ку цілого ряду чільних рес
публіканських діячів. Віце-
президент - номінат Нелсон 
Рокефеллер заявив, що Пре
зидент „поступив гуманно" 
відносно свого попередника. 
Подібно висловився сенатор 
Беррі Голдвотер із Арізони. 
Республіканський сена т о р 
Роберт Ґріффін із Шчіґану 

зі crop. 1-ої) 
сказав, що Президент рішив 
вже тепер проголосити по– 

t милування для Р. Ніксона, 
бо непевність щодо його 
маниутности підривала фізи
чне та ментальне здоров'я 
колишнього президента. На
томість деякі особи, які не– 

j давно зустрічалися з Ніксо– 
; ном, твердять, що він цілком 
І здоровий і не виявляє жад
ного подеяервування. 

У зв'язду з проголошен
ням помилування ,стало ві
домо, що адвокати Білого 
Дому хотіли, щоб колишній 
президент Ніксон виголосив 
публічну заяву, в якій роз
крив би всі факти про його 
ролю у Вотерґейтській афе
рі. Але Р. Ніксон на це не 
погодився, бо вважав, що це 
становило б „признання до 
вини" і в своїй заяві тільки 
признався до „помилок", а 
не проступків, чи злочинів. 

НА „ІДЕОЛОГІЧНОМУ 
ФРОНТІ" У БІЛОРУСІ 

(Закінчення 
працівників к у л ь т у р и , 
включно а Академією наук 
Білоруської ССР. 
(^Стільки я ньому документі 
ЦК KTlCd ;йа тему недоліків 
на Ідеологічно - виховному 
фдтннКу.в праці партійних 
органів. Білорусі і стільки на 
тему-їхніх завдань у ближчо
му майбутньому. Доводить
ся̂  зробити висновок, що у 
такій редакції документ цей 
сигналізує відносний „спо -
кій" -у дій частині совстської 
імперії і виявляє, що поши
рений в інших республіках 
у формі дисидентського руху 

зі crop. 2-ої) 
процес, принаймні при оцін
ці зі. зовні, оминув Білорусь. 

Чи не на основі аналізи та
ких і Інших документів юго
славський' дисидентський ді
яч Мілован Джілас передба
чав недавно, що навіть коли 
розпадеться СССР і коли всі 
інші національні республіки 
відокремляться від Росії, „Бі
лорусь - залишиться у феде
рації з Росією" ? Прогноза, 
безумовно, прикра, але по -
к н що не маємо у нашому 
розпорядженні фактів, які б 
уможливили нам що прогно
зу заперечити. 

ПІДСТУПНІ МЕТОДИ 
МОРАЛЬНОГО ВБИВСТВА 

(Закінчення зі crop. 2-ОЇ) 
КІІЩРВІ висновки 

На– вайособливішу увагу в 
контексті і в дотеперішньому 
поширенні тієї провокації за
слуговує аяошмняй лист з 
підписом ІРГУМ, то ніби по
ходить від назви ізраїльської 
терористичної організації, 
яка вела колись терористич
ні акції проти британців у 
Палестині, а тепер мала б ді
яти на протнарабському від
тинку. В нас не може бути 
найменших сумнівів у тому, 
що цей лист і подана в ньо
му провокація є продуктом 
московсько - большевицького 
КПБ, чи радше того його 
відділу, що займався колись 
із Праги провокативно - ди
версійними акціями проти 
цілого ряду високопоставле
них політиків Заходу, полі
тичних рухів і, навіть, про
ти окремих урядів. Так зва
на „чеська відлига" із 1966-
1968 років приневолила Мо
скву припинити роботу цього 
відділу в Празі, а шеф того 
відділу втік на Захід і про
живає тепер в ЗСА. 
' Якщо така ізраїльська ор

ганізація існує ще сьогодні, 
то треба сподіватися, що її 
лідери заперечать цього ано
німного листа? а рівночасно 
перевірять свої ряди, щоб 
там не сиділа вже больше– 
вицька агентура. 

Ця московсько - больше– 
вицька провокація має на 
меті декілька цілей: завдати 
морального удару Ярославо
ві Стецькові, Голові Проводу 
ОУЦ і Голові ЦК АБИ, зав– 
д,”ТН морального удару ОУН 
і АБН, з а а б с о рбуватн 

ці чинники в обороні свого 
імени та імени українського 
націоналістичного визволь
ного руху, при цьому забити 
клина у жидівсько - україн
ські відносини, вживаючи 
для цілей своєї провокації 
іншДяли із назви жидівської 
організації. 

'Вже від довгого часу Мос
ква виявляла занепокоєння 
із того, що переслідування 
жидів в СССР і спільні тер
піння жидівських та україн
ських, політичних в'язнів у 
московських к о й цтаборах 
наблизили певні кола жидів 
і українців одні до одних. 
Вище зреферована затія ма
ла б цьому перешкодити. 

Українська спільнота по
винна зустріти одо чергову 
московсько - большевицьку 
провокацію холоднокровно 
та ще з більшою рішучістю 
вести далі політичні акції в 
ім'я самостійности України, 
волі та гуманних прав ув'яз
нених і переслідуваних ук
раїнських патріотів. 

В усіх країнах нашого по
селення треба повести акцію 
розкриття і роз'яснення цієї 
провокації відповідним дер
жавним і пресовим чинни
кам, щоб вони (зокрема пре
са, радіо, телевізія) не ста
вали з легкої руки також 
жертвами московсько - боль– 
шевкцькнх провокацій. Рів
ночасно, робити намагання з 
усіх сторін, щоб компетент
ні чинники простежили ЦЮ 
провокацію до кінця, знай
шли провокатора та назвали 
його перед публікою вільно
го світу. 

„ЧОРНОМОРСЬКА СРГ — 
ДАЛЬМАТІНАК" СК 

2:1(1:0). 

Юньйон. — 30-го серпня 
— У ДРУгуй з черги зустрічі 
в турнірі за чашу РаинґОль– 
да, цим разом, зі сильним 
футбольним клюбом „Даль– 
матінак" (ДАФБ-Оберліґа), 
„Ч. Січ" здобула дуже важ
ливу перемогу - . 2 : 1 , завдя
ки якій наші футболісти зай
няли чолову позицію в пока
знику тебеді гор 1-й групи. 

Ця друга за порядком пе
ремога „Ч. Січі" з чоловими 
клюбами згаданого Німець– 
ко-Амернканського футболь
ного Союзу, свідчать про си
лу і боєздатність нашої дру
жини, яка в своєму ще більш 
добірному складі може в но
вому сезоні в ,)Мейджор Ди
візій" Шеафер Ліги Ню 
Джерзі — знову відіграти пе
ршорядну ролю. 

Звітова зустріч проходила 
завзято і в швидкому темпі, 
що його накинули і витрима
ли на протязі гри українсь
кі футболісти. Ведення 1:0 
для „Ч. Січі" здобув Монта– 
но в 24-ій хв, перейнявши 
м'яча з невдалого викому 
воротарем дальматівців. У 
56-ій хв. після серії гар
них акцій нападу „Ч. Січі", 
Охрименко здобув ефектив
ного і як пізніше показало
ся, лереможиього голи вечо
ра. При стані 0:2 футболісти 
„Дальматінак" почали вияв
ляти невдоволення з окре
мих рішень судді, подаючи 
нід ряд попереджень його 
жовтою і врешті червоною 
карткою. В 59-й хвилині гос
ті закінчили свою чергову 
контратаку, у висліді якої 
здобули свого почесного ҐО– 
ля. І врешті 6 хвилин перед 
закінченням тієї зустрічі, 
„Дальматінак" вкороти л в 
гру, головний суддя заря
див усунення з площі їхньо
го футболіста, який закинув 
ногою в обличчя лінійного 
судді пісок. Не маючи ін
шого виходу, суддя від сви
став кінець змагань з цим 
вислідим 2:1. 

Склад „Ч. Січі": Адамке– 
внч, Марущак, Паньків, 
Ткач, Юрчак, Охрименко, 
Козар, Фарміґа, Монтано, 
ВасКаздоба, Л. Вільчак, Ле– 
онів, Сольчаник. 

Показник табелі гор 1 vfV" 
пи турніру Райнґольда після 

тісі зустрігі: 

1. „4. Січ" -

2. Дальматва 

3. Бенфіка 

4.Елизабет 

точок 1x2 
воріт 

2:4 точок 
3:4 воріт 

1:1 точок 
3:3 ворїт 

СК 1:3 точок 
3:7 воріт 

СК 

„ЧОРНОМОРСЬКА СІЧ" 
ПЛАВАЦЬКИМ ПЕРШУ' 
НОМ УСЦАК НА 1914 ІВДВ 

Союзівка 31-го серпня. — 
В четверте за порядком, пла– 
вацька ланка „Чї Січі" здо
була звання першуяа УСЦ– 
АК-у і мандрівну чашу УН– 
С-оюзу в річних змаганнях, 
що відбулись тут на блакит
них доріжках олімпійського 
байсену. Цим своїм черговим 
великим успіхом плааацька 
ланка гідно відзначила 50-
рїчний Ювілей „Ч. Січі", під 
знаком якого проходили ці 
першенства. Як і в 3-ох по
передніх роках „Січовики" 
домінували в цих першенс– 
твах, так кількістю, як і які
стю змагунів (ок), які між 
іншими встановили ряд но
вих рекордів. Золотими, сріб
ними і бронзовими медалями 
врочисто нагороджено таких 
змагунок й змагунів плава– 
цької ланки „Ч. Січі": Надя 
Слнж, Іреяа Иочтар, Марія 
Кучинська, Ірена Паславсь– 
ка, Лідія Очеретко і Роксана 
Гнатейко. 

Марко Слиж, Степан Оче
ретко, Андрій Слиж, Дани
ло Почтар, Віктор Каздоба, 
Роман Букачевськнн, Віктор 
Кучнвський. 

Провідником плавацького 
активу „Ч. Січі" в цих пер– 
шенствах був д-р Р. Слиж. 

ТЕНІСИСТИ „С1ЧГ в ТЯ– 
НІСОВИХ ПЕРШЕНСТВАХ 

УСЦАК 

Зенон Снн.-шк, один з най
визначніших тенісистів ,,Ч. 
Січі", одинокий із 14-ти чле
нів ланки „Ч. Січі" — 
уча синків цьогорічних пер– 
шенств, здобув звання пер– 
шуна групи чоловіків у віпД 
35-45 років. До здобуття цьо
го почесного звання 3. Сни
лих наближався в ряді по
передніх турнірів, але здо
був Його врешті саме в Цьо
му році коли Т-во відзначає 
свій 50-річннй Ювілей. При
ємно згадати юних тенісне 
тів „Ч. Січі", що дійшли до 
півфіналу і фіналу, якими 
були випусники Спортової 
Школи „Ч. Січі": Марко Хо
ма в групі юнаків дійшов до 
фіналу, Андрій Бакун (він 
теж талановитий футболіст) 
дійшов до пів фіналу. В цій 
же групі змагався теж Ма 
ріян Хамуляк. В окремих 
групах цього турніру УСТ 
„Ч. Січ" репрезентували: 
д-р В. Гук. інж. Б. Кучннсь– 
кнй, інж, Ю. Гончаренко, Ю. 
Голюка, Є. Змій, В. Вура– 
чинський, С. Федоровський, 
А Гончаренко, Ю. Мнхай– 
люк, і В. Мочула 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИЛ 
ГУРТОК „Ч. СІЧ" 

ДЕБЮТУВАВ 
у ПЕРШЕНСТВАХ 

УСЦАК 

У днях 24-25 серпня на о– 
селі СУМА в Елленвіллі, від
булися річні першенства 
'УСЦАїК-у, в яких вперше в 
історії наймолодшої ланки 
„Ч. Січі" — взяв участь гур
ток юних легкоатлеток (ів), 
„Ч. Січі". В загальному цей 
дебют юних спортовок (ців) 
закінчився досить успішно. 
В групі наймолодших юна
чок в конкуренції 60 м., пер
ше місце і золоту медалю 
здобула Хрнстнна Басняк. 
У Цій же групі в конкурен
ції 4x64) м., згадана вже 
Хрнстнна Басняк разом з 
Дарісю Моцюк і Стефою 
Шефер здобули 3-тс місце і 
їх нагороджено бронзовими 
медалями. Відзначені -неда -
лями були, теж: Наталка 
Басняк (скок у височінь) і 1-
гор^Кбстецький скок в дов– 
ЯІІНЬ). 

,У проводі першенств від 
УСТ „Ч, Січ" працювали: 
Д;р, ІНЖ. І. Гурин, ІНЖ. А. 
Лаличак в суддівській коле
гії, 3. Стебельська, О. Пас– 
лавсьКа, О. Налора, Р. Тим– 
кевич і Д. Сигіда — секре
тарками. 

О. Твардовський 

Male and Female 

SALES 
REPRESENTATIVES 

Nationally known company Is 
seeking Salaried Sales Repre-
eentaUyea to service the U-
krainiah Community. Substan
tial starting: salary up to 
51.200 pet month, and tneentlve 

as earned. For appointment 
сеЛ 

Mr Dimitracopoulos 
(212) 5654922 

Equal opp. employer. 

Показник табелі плавацьких 
першенств УСЦАК'У на 191k 
рік: 

Чорноморська Січ 
К. Л. К. Торонто 
Союзівка 
Пл. Клюб Коговс 
Пласт 
Сокіл Снракюз 

81 точок 
27 ” 
9 ” 
8 ” 
7 ” 
і ” 

CLEANING HELP - M/F 
Part time — 4 pm - 7 pm — 
4 p|n - 8 pm. Steady for private 
school Щ Manhattan. English 

speaking. Apply in person. 
100 East End Avenue 
New York City, NY 

Ask for Mrs WERNER 

Help Wanted Male ш 

MACHINISTS 
3:45 p.m. till Midnight Full A 
Ra^t time, skilled machine tool 
operator for steady work In 
machine shop. Good starting 
rate, scheduled overtime A ben
efits for full time workers. Part 
time 30 hr. week minimum. 

(201) 763-7300 

MACHINISTS - Muling 
openings for first and second 
cfase machinists to operate 
horizontal, vertical, NC mil
lers. Requires full knowledge 
set up, tools, work from draw
ings. 
LATHE HANDS - Opening 
for first and second dans 
machinists to operate lathee, 
chuckers, screw machine, NC 
lathee. Must be able to set up, 
make tools and work from 
drawings. 
W1U train Individuals with ex
cellent potential in :iil catego
ries from trainees on. 
Steady work, good salary, ex-
oellent beneftta, easy access to 
Rts. 280, 10, 80, 287 and 46. 

Call Mr. D. lVlhngton at 
386-1618 

LYDO PREX2SI0N 
PROLHJCTS 

MOLTNTAIN LAKES, NJ, 
An equal opportunity employer 

CUTTER 
Experienced on sweaters, 
Kteady job, high wages, 

all fringe benefits. ` 
Apply in person. 

Lodge Knitting ofUls 
430-436 52nd Street 

West New York. N J . 

CHEF 
Recent graduate with ex
perience to assume full respon
sibility of kitchen from retir
ing chef. Will consider some
one with limited experience 
who is willing to learn. Good 
pay, vacation. Must have good 
habits and sense of responsi

bility. 
(315) 677-3868 for app't. 

GUARDS 
Basically needed for Newark 
and Jersey City area. Uniform 
supplied and exc saL Must be 
of good reputation, have car 
and phone. Call 201-247-1040, 

Tuea-Frl. 10 am to 5 pm. 

Різне 
LEARN ENGLISH 
AT NEW YORK 
UNIVERSITY 

Learn to speak, read and write. 
Spend fourteen productive 
weeks studying when you want 
- in a day, early evening or 
Saturday program. 
Study at a major university 
with expert, professional spe
cialists. . . 
Please note! Tuition, ця the same 
аз last year. No Increase! `.` 
For' complete - information call 
(418) 598^8SL 

. or write! : -'. ' - . i 

BNYU 
AMERICAN - ` . ; ' . -

..іідмпшиз mBfttmM` 
1 Washington Square North 
New York, N.Y. 10003 -

(Convenient to all New York 
subway and PATH lines). 
АІЛ accepts, both. BankAmeri-
card and Master Charge. 

Виконую добру -1 casUKjr 
ПРАЦЮ 

ООбнваю стіни Деревом (pan
eling), истаплюшінші готових 
стін, стель і підлоги, перебу
довування кухонних . кабіне
тів, викінчування форйавкою, 

вставлення вікон і дверей. 
Малювання кімнат. V ' 

(312) 264-1357, иДлий деіц 

Real Estate 

ХОЧЕТЕ ПРОДАТИ 
АБО КУПИТИ ' 

БУДИНОК, БИЗНЕС, ЗЕМЛЮ 
ввертайтеся до - - -, 

УКРАЇНСЬКОЇ ФІРМИ 
OBMINI REAL ESTATE CO. 

98 — Second Avenue 
Nev/ York, N.Y. Tab І77-ОЮО 

Вмісте варігги ? ' ,-
Варіть в своєму ресторані 
та працюйте для себе. . , 

Для подружжя. Je-родигаіня 
дім та ресторан - все. за -г 

' : ;з8о,ооо 
JANCEWYCZ-LEPGAN 

REALTORS 
(ЮУ MBAtoa`'`:. 

Телеф. в Еленнілл - -
(914) 047-eOOL -

” Явір Wanted Female ” 

Г О С П О Д И Н Я 
Побажана зі знанням німець
кої лови, постійно 2 дні в 
тижні 53.50 н а годину, вима
гається рекомендацій. Green
wich Village, Manhattan Area. 

Телеф. ранком перед ІО-ою. 
(212) GR 3-0509 

ЧУДОВИЙ д г м 
1 акр землі, апартмент в під
палі, коминок з каменя, 15 
хвилин до лещетарської око

лиці а Гантері. ^36,000, . 
(518) 98дг6рТГ4 

рвш Щ 'іі.”'лг,1 

Америка припинила експорт урану 
до Ічдя 

Вашннггои. Речняки Комі
сії для справ атомово! енер
гії повідомила; що амернка– 
вськяй уряд припинив всі 
експорті! урану до Індії, по
ки індійський уряд не вияс
нить СВОЄЇ політики віднос
но атомових випробувань. 
Цей крок американського у– 
ряду є реакцією на те, що ми
нулого травня Індія переве
ла атомову детонацію, яку 

назвала „мирним нуклеар– 
иим вибухом". Американсь
кий уряд підкреслює, що не 
розрізняє між „мирними" та 
„мілітарними" атомовимн 
вибухами і хоче, щоб індій
ський уряд запевнив, що у– 
ран, доставлений з Амери
ки, був вживаний тільки 
для мирних цілей, а ніколи 
для жадних атомових вибу
хів. Наразі Індія відмовила
ся дати таке запевнення. 

48 Ш. ТІЬйї 
ТЇГОВ S-S66f. N e w T o H l ^ 

ИНИЖКИ ДЛЯ ШКОЛИ 
І ДОМУ - В АРЩ 

r r n n i i i m i n i t " Д 
Українське Ввкшдвова Вкрре 

ROMAN PARCEL SERVICE 
141 tad Avenue, New VoVk CW| 

TeL: (212) 476-7430 
ВИСИЛАЄ ПАЧКИ 8ХМШ-
ГОМ І ХАРЧАМИ В УКРАІ 
НУ І ДО ОООР. Міміко m 
окладі все потрібае до авсая– 
ка. ІІоондасмо також РУВЛВ– 
Ш ЦЕРТИФШАТИ, АВТА, 
МОТОЦИКЛІ, ХОЛОДІЛЬНИ– 
КИ І ТЕЛЕВІЗОРИ. Урядові 
roxHHBt від поваж, до ггнтиаці 
8:30-6:00 а, в суб. 8:80-6:00 в. 

В неділю, від 10-1 по оол. 
пхгіл.хххгїХХіххяХ9.АХХ 

ДОБРА НАГОДА 
НАБУТИ ПЕРУКИ 

Це перуки без суцільної го
ловки. Зроблені на сітці,^про
вівні. Найкращу якість прода
ємо по зниженій ціні на 509й, 
Імпортерів та роздрібних пси 
купців просимо скорнстатн з 

нагоди. Ч?'^ 
PAN-ASIA FASHION, INC. 

21 West 38th Street 
NEWYORK,N.Y.10W8 

16th Floor W 
Tel (212) 221-1805 

Funeral EHrectore 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. ПОГРЕБННК 
Займається Похоронама 
В BRONX, BROOBX.TN, 

NBJW YORK 1 ОКОЛИЦЯХ 
КОНТРОЛЬОВАНА^ 
ТЕМПЕРАТУРА. 

PETER JAREMA 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, M/ 
OK^on 4-1568 

LYTWYN Ь LYTWYI 
UKRAINIAN " 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга ЩИРА І ЯВСКА. 
Oar Servloes Are A 

Anywnsrs In New Jsrssy. 
801 Springfield Aveoae 

WVINOTON, N.L 
NEWARK, N . K ' 
ESsex 5-5555 ̂ v 

Вступайте в члени 

УНСоюзу! 


